
Lesní mateřská škola Svatošky z.s. (dále také LMŠ) 

adresa:  Nové Stanovice 10 

telefon: 773 581 684  email: martina@svatosky-skolka.cz 

IČO:  03756122  

číslo bankovního účtu: 2500847434/2010 

  a  

zákonní zástupci dítěte (dále rodiče) 

jméno matky: 

adresa: 

telefon: 

jméno otce: 

telefon: 

 

zastupující dítě (dále dítě) 

jméno: 

datum narození: 

 

 

uzavírají k datu podpisu provozovatele a zákonného zástupce dítěte 

SMLOUVU o poskytování předškolního vzdělávání 

1. Přijetí, převzetí, odevzdání, omluvení a odhlášení dítěte 

 

1.1. Dítě je do  LMŠ Svatošky přijato ke dni _________ 

1.2. Při ranním příchodu přebírá dítě osoba pověřená provozovatelem za podmínky, že tato osoba 

vysloví souhlas s převzetím dítěte (viz 1.4). Provozovatel nezodpovídá za dítě, které mu nebylo 

osobně předáno rodičem či osobou zmocněnou rodičem. 

1.3. Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem v čase určeném Provozním 

řádem. 

1.4. Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového 

stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v  LMŠ Svatošky. 

1.5. Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič den předem do 20:00 v rezervačním systému. 

1.6. Docházka dítěte do  LMŠ Svatošky je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před 

zahájením školní docházky dítěte. 

1.7. V případě předčasného odhlášení dítěte je rodič povinen písemně informovat provozovatele 

nejpozději dva měsíce předem. Provozovatel potvrdí přijetí oznámení o odhlášení dítěte. 

 

2. Provoz a program  LMŠ Svatošky 

 

2.1 Rodiče svým podpisem potvrzují, že se předem seznámili s hygienickým zázemím, ochranným 

zázemím, prostorem pro hru v  LMŠ Svatošky a souhlasí s péčí o dítě v těchto podmínkách. 



2.2 Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu  LMŠ Svatošky uvedenou v Provozním řádu  LMŠ 

Svatošky.  

2.3 Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého počasí a v prostorách  

LMŠ Svatošky, a dále s účastí dítěte na výletech, slavnostech a mimořádných akcích, o kterých jsou 

předem informováni (bod 3.4). 

2.4 Rodiče souhlasí s tím, že v kolektivu školky se mohou objevit děti, které nejsou očkované. 

 

3. Povinnosti a práva provozovatele 

 

3.1 Provozovatel se zavazuje zajistit plnohodnotnou předškolní péči a vzdělávání v souladu s 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Vzdělávacím programem  LMŠ 

Svatošky. 

3.2 Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělávání dětí opatřeními, které jsou 

upřesněné v Provozním řádu   LMŠ Svatošky. 

3.3 Provozovatel informuje rodiče o plánovaných mimořádných akcích, termínech rodičovských 

schůzek, nehodách a úrazech dítěte, změnách v Provozním řádu, Vzdělávacím programu a dalších 

dokumentech týkajících se péče o dítě.  

3.4 Provozovatel informuje rodiče o vývoji dítěte formou osobních pohovorů. 

3.5 Provozovatel poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem smlouvy souhlasí 

s poskytnutím první pomoci jeho dítěti provozovatelem.  

3.6 Provozovatel má právo odstoupit od této Smlouvy do 14 dnů od oznámení daného důvodu 

v případě že: 

3.7.1 rodiče neuhradí náklady na péči o dítě (viz 4.2) v termínu do 14 dnů po splatnosti faktury. 

3.7.2 Rodiče opakovaně nedodržují Provozní řád (např. čas přijímání a odevzdávání dítěte). 

3.7.3 Rodiče opakovaně nezajišťují vybavení dítěte ustanovené v Základním doporučení pro 

vybavení dítěte. 

3.7.4 Nezpůsobilost dítěte k návštěvě  LMŠ Svatošky. 

 

4. Povinnosti a práva rodičů 

 

4.1 Rodiče jsou povinni písemně informovat provozovatele o zdravotních, stravovacích a dalších 

omezeních dítěte a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane změna v uvedených 

údajích. 

4.2 Rodiče jsou povinni hradit náklady na péči o dítě ve výši uvedené v ceníku na webových stránkách 

LMŠ Svatošky (www.svatosky-skolka.cz)  

4.3 Filosofií lesních mateřských škol, z níž vychází Vzdělávací program a Provozní řád, je propojení 

života rodiny s děním v zařízení péče o dítě (LMŠ Svatošky). Proto je žádoucí, aby rodiče aktivně 

spolupracovali se zástupci  LMŠ Svatošky, účastnili se rodičovských schůzek, slavností, společných 

výletů, prací v okolí LMŠ Svatošky apod.  

4.4 Rodiče jsou povinni informovat provozovatele o významných změnách v životě dítěte, které jsou 

podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě (viz 

5.2). 

4.5 Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí Základním 

doporučením pro vybavení dítěte v  LMŠ Svatošky. Při nedodržení této povinnosti má 

provozovatel právo nepřijmout dítě do denního programu. 

4.6 Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do  LMŠ Svatošky sladkosti a  cennosti. 

 



5. Další ustanovení 

 

5.1 Rodiče souhlasí s pořizováním, uchováváním a využitím fotografií za účelem informování rodičů a 

veřejnosti o činnosti  LMŠ Svatošky.  

5.2 Rodiče souhlasí se skutečností, že v kolektivu dětí LMŠ Svatošky mohou být neproočkované děti. 

5.3 Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v této Smlouvě pro vnitřní potřeby 

provozovatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel nebude data 

poskytovat třetí osobě bez vyžádání souhlasu rodiče.  

5.4 Tato smlouva může být měněna pouze formou dodatků podepsaných oběma stranami. 

5.5 Součástí smlouvy je příloha „Provozní řád Lesní mateřské školy Svatošky“, které se rodič zavazuje 

přečíst. Podpisem smlouvy rodič a provozovatel potvrzuje, že se seznámil, rozumí a souhlasí 

s jejím obsahem. 

 
 

Datum: 

 

 

Podpis zákonného zástupce: 

 

 

Podpis zástupce LMŠ Svatošky: 

 


